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كأس االتحاد اآلسيوي

الرفاع يثأر لخسارته من الصفاء
تراجع الصفاء الى املركز الثالث في
ترتيب املجموعة األولى في كأس االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم بعد خسارته أمام
الرفاع البحريني  ،2-0ليحتدم الصراع على
البطاقة الثانية املؤهلة الى دور الـ 16
بعد ان ضمن الكويت الكويتي األولى
سقط الصفاء اللبناني أم��ام مضيفه
ال ��رف ��اع ال �ب �ح��ري �ن��ي  2-0ف ��ي ال�ج��ول��ة
ال ��راب� �ع ��ة م� ��ن م �ن��اف �س��ات امل �ج �م��وع��ة
األول��ى لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم ،ليعزز األخير آماله في التأهل
لدور الستة عشر من البطولة.
ً
ودخ � � � � ��ل ال � � ��رف � � ��اع ال� � �ل� � �ق � ��اء م� � �ح � ��اوال
ال �ت �ع��وي��ض وال � �ث ��أر ل �خ �س��ارت��ه أم ��ام
ال �ف��ري��ق ال �ل �ب �ن��ان��ي  1-0ف ��ي ال �ج��ول��ة
ال �س��اب �ق��ة .وأث� �م ��رت ه �ج �م��ات ال��رف��اع
الهدف األول ،وسجله أحمد الدوني
بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في
ال��دق�ي�ق��ة  30ب�ع��د ك ��رة م��رره��ا حسني
سلمان .وع��زز محمد امل��واس
تقدم الرفاع بتسجيله الهدف
الثاني في الدقيقة  71بعد كرة
مررها ال��دون��ي ،قبل أن يهدر
ن��ور منصور فرصة تقليص
ال �ف��ارق للصفاء عندما سدد
ال�ك��رة خ��ارج امل��رم��ى م��ن ركلة
ج � ��زاء ب �ع��د ت �ع��رض م�ح�م��ود
الزغبي للعرقلة داخل املنطقة
قبل عشر دق��ائ��ق على نهاية
املباراة.
وض� �م ��ن ال� �ك ��وي ��ت ال �ك��وي �ت��ي
امل � ��داف � ��ع ع� ��ن ال� �ل� �ق ��ب ال �ت��أه��ل
لدور الـ  16بعد أن حقق فوزه
ال��راب��ع ع�ل��ى ال�ت��وال��ي بتغلبه
ع� �ل ��ى ض �ي �ف��ه ري � �ج� ��ار ت� � ��اداز
ممثل طاجيكستان .0-5
واف� �ت� �ت ��ح ال� �ت ��ون� �س ��ي ع �ص��ام
بلغ الشباب
جمعة التسجيل للكويت في
السعودي دور الـ
ال��دق�ي�ق��ة  57وأض� ��اف ال�ه��دف
الثاني في الدقيقة  .70وأحرز
 16في دوري أبطال
ال�ب��رازي�ل��ي روج�ي��ري��و ال�ه��دف
آسيا بعد فوزه على
ال � �ث� ��ال� ��ث ب� �ع ��د ارب� � � ��ع دق ��ائ ��ق
تراكتورسازي اإليراني
وت�ب�ع��ه ال �ب��دي��ل ع�ب��د ال �ه��ادي
 ،0-1سجله االرجنتيني
الخميس بالهدف ال��راب��ع في
سيباستيان تيغالي
ال��دق�ي�ق��ة  .79وب �ع��د دقيقتني
( ،)84في املجموعة
س � �ج � ��ل ال � �ت � ��ون � �س � ��ي ش � � ��ادي
االولى .وتعادل الجزيرة
الهمامي الهدف الخامس.
االماراتي مع الجيش
وع� � � � � ��زز ال � � �ك � ��وي � ��ت ان� � � �ف � � ��راده
بالصدارة برصيد  12نقطة.
القطري .1-1
وي � ��أت � ��ي ال � ��رف � ��اع ف � ��ي امل ��رك ��ز
كذلك ،تأهل األهلي
ال �ث��ان��ي ب� �ـ  6ن �ق ��اط وت ��راج ��ع
السعودي عن
الصفاء للمركز الثالث بأربع
املجموعة الثالثة
ن �ق ��اط وي �ح �ت��ل ت� � ��اداز امل��رك��ز
بفوزه على سيبهان
الرابع واالخير بنقطة واحدة.
أصفهان اإليراني .1-4
وق � � � ��اد ال� � ��دول� � ��ي ع� �ل ��اء ع �ب��د
وفاز الغرافة القطري
الزهرة فريقه دهوك العراقي
على النصر اإلماراتي
ل�ل�اق� �ت ��راب م ��ن ال� �ت ��أه ��ل ال��ى
دور ال�ـ  16بعدما استعرض
.1-3
ق ��واه واك�ت�س��ح ضيفه ظفار
العماني  ،1-6ضمن الجولة
ال� � ��راب � � �ع� � ��ة م � � ��ن م� �ن ��اف� �س ��ات
امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ال �ث��ة .وس�ج��ل
ع�ب��د ال��زه��رة ارب �ع��ة اه� ��داف ( 1و17
و 47و )90واضاف السوريان برهان
ص�ه�ي��ون��ي ( )50وع �ل��ي دي ��اب ()86
الهدفني اآلخ��ري��ن ،فيما اح��رز احمد
مانع ه��دف ظفار ( .)41وب��دأ ده��وك
م �ب��ارات��ه ب �ق��وة وض ��رب ف��ي الدقيقة
االول� ��ى ع�ن��دم��ا اف�ت�ت��ح ال��دول��ي ع�لاء
ع� �ب ��د ال � ��زه � ��رة ال �ت �س �ج �ي��ل م� ��ن ك ��رة
رأس � �ي� ��ة ت� �ص ��دى ل� �ه ��ا إث � ��ر ت �م��ري��رة
عرضية عالية من زميله البرازيلي
اول�ي�ف�ي��را .وك ��اد ظ�ف��ار ان ي�ع��ود ال��ى
اجواء املباراة بعد اربع دقائق ،لكن
ال�ق��ائ��م وق��ف ب��وج��ه جمعة دروي��ش
عندما رد كرة ثابتة سددها االخير،
ثم واصل الفريق العماني محاوالته
إلدراك ال �ت �ع��ادل م��ن خ�ل�ال ال�ت�ح��رك
ال�ف��اع��ل لخليفة ع��اي��ل ل�ك��ن م��ن دون

الشباب
واألهلي إلى
دور الـ 16

فرحة لالعبي الرفاع بأحد الهدفني (عدنان الحاج علي)

متابعة
أهدر نور منصور
ركلة جزاء للصفاء قبل
عشر دقائق على
نهاية المباراة

ج ��دوى ،ليبسط امل�ض�ي��ف سيطرته
ً
املطلقة على املباراة مستغال انهيار
منافسه.
وجدد الفيصلي االردني حامل لقب
 2005و 2006ف ��وزه ع�ل��ى ش�ع��ب اب
اليمني  ،0-2سجلهما عبد الهادي
محارمة ( )11واشرف نعمان (.)89
وه � �ك� ��ذا رف� � ��ع ده � � ��وك رص � �ي� ��ده ال ��ى
 9ن � �ق� ��اط ف � ��ي ص � � � � ��دارة امل �ج �م ��وع ��ة
ب��ال �ت �س��اوي م ��ع ال �ف �ي �ص �ل��ي ،يتبعه
ظ�ف��ار ب�ـ  6ن�ق��اط وش�ع��ب اب اليمني
متذيل الترتيب من دون أي نقطة.

• نشاط •

عالمة وسعادة خالل املؤتمر

رفض طلب اإلفراج عن الحكام اللبنانيني في سنغافورة
أص �ي��ب ال �ش��ارع ال �ك��روي اللبناني
بخيبة أم��ل بعدما رفضت محكمة
س �ن �غ��اف��وري��ة أم� ��س ط �ل��ب اإلف � ��راج
بكفالة عن طاقم التحكيم اللبناني
امل �ت �ه ��م ب� ��ال� ��رش� ��وة ،وذل � � ��ك ت �خ��وف��ًا
م��ن م�ح��اول�ت��ه ال �ه ��روب م��ن ال �ب�لاد.
ف��ال�ق��ان��ون ال�س�ن�غ��اف��وري ال يفرض
ح �ج��ز ال� �ح� �ك ��ام وع� � ��دم م �غ��ادرت �ه��م
البالد في حال تم اإلفراج عنهم.
وقال القاضي كاماال بونامباالم إنه
رف��ض طلبهم «خشية هروبهم من
البالد» ،مستشهدًا بقضية مماثلة
ف ��ي  2012ت�ت�ع�ل��ق ب �ح �ك��م م��ال �ي��زي
ّ
تمكن من مغادرة سنغافورة ،رغم
م� �ص ��ادرة ج� ��واز س �ف ��ره ،ع�ل�م��ًا ب��أن
ال�ق��اض��ي ذات ��ه واف ��ق ال �ث�لاث��اء على
ط�ل��ب إخ�ل�اء السبيل بكفالة لرجل
األعمال املتهم بتأمني فتيات الهوى
ّ
ال�ث�لاث ،وذل��ك بعدما نفى أن��ه حث
ال �ح �ك��ام ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ع�ل��ى ال�ت�لاع��ب
بنتيجة املباراة.

وقال كريستوفر أونغ نائب املدعي
ال �ع ��ام إن م�م�ث�ل��ي االدع� � ��اء وج �ه��وا
خ�ط��اب��ًا ال ��ى ال �ق��اض��ي ط��ال �ب��وه فيه
بعدم اإلفراج عن الحكام اللبنانيني
ب �ك �ف��ال��ة ألن �ه��م رب �م��ا ي �ن �ت �م��ون ال��ى
ت �ش �ك �ي��ل دول � � ��ي .وك� � ��ان ه� �ن ��اك أم��ل
أم��س ب��اإلف��راج ع��ن ال�ح�ك��ام بكفالة
ريثما تتم محاكمتهم ،كما حصل
م ��ع امل �ت �ه��م ال��رئ �ي �س��ي ف ��ي ال�ق�ض�ي��ة
السنغافوري اري��ك دينغ سي يانغ
( 31ع��ام��ًا) .ف��ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ت��وق�ع��وا
ت �خ �ل �ي��ة س�ب�ي�ل�ه��م ط ��امل ��ا أن امل�ت�ه��م
الرئيسي ق��د أخ�ل��ي سبيله بكفالة
قدرها  121ألف دوالر أميركي .لكن
م �س��أل��ة ع ��دم ض �م��ان ب �ق��اء ال�ح�ك��ام
ف��ي س�ن�غ��اف��ورة ح��ال��ت دون تخلية
سبيلهم ل�ي�ب�ق��وا محتجزين حتى
 18الشهر الجاري ،ريثما تستطيع
املحكمة االستماع الى إف��ادة يانغ،
حيث ُحددت جلسته في  18الحالي.
وك � ��ان اري � ��ك دي �ن ��غ س ��ي ي ��ان ��غ (31

ع��ام��ًا) ق��د أوق��ف ف��ي سجن شانغي
حيث وجهت له ثالث تهم بالفساد
السبت املاضي.
وال ي��زال الحكام محتجزين بشكل
إف ��رادي دون إمكانية اللقاء ف��ي ما
ب �ي �ن �ه��م .وق ��د ت��وج��ه أش �خ ��اص من
ع��ائ�ل��ة ال�ح�ك��م ع�ب��د ال �ل��ه ط��ال��ب ال��ى
س �ن �غ ��اف ��ورة ،ح �ي��ث ال �ت �ق��وه أم ��س،
وهو أبلغ أبناء عمه بوضعه الجيد
بانتظار صدور الحكم.
ً
ً
وت �م �ل��ك س �ن �غ��اف��ورة س �ج�ل�ا ح��اف�لا
ف � ��ي م � ��وض � ��وع ال � �ت �ل�اع ��ب ب �ن �ت��ائ��ج
امل � � �ب � � ��اري � � ��ات وال � � �ف � � �س� � ��اد ف � � ��ي ك� ��رة
ال �ق��دم ،وت�ع�ت�ب��ر م��رك �زًا مل�ك��ات��ب ت��در
م� �ل� �ي ��ارات ال � � � � ��دوالرات وت ��دي ��ر ه��ذا
التالعب في الكثير من دول العالم،
ومنها لبنان ال��ذي ض��ج قبل فترة
بفضيحة هزت كرة القدم اللبنانية
والعربية كشفت عن ت��ورط العديد
م��ن ال�لاع�ب�ين ب�ش�ب�ك��ات تعمل على
التالعب بالنتائج.

ميني ماراتون الساحل تحت عنوان «رياضة ضد املخدرات»
أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س م �ج �م��وع��ة ال �س��اح��ل،
الدكتور ف��ادي ع�لام��ة ،إط�لاق ميني
م ��ارات ��ون ال �س��اح��ل ال �س �ن��وي األول،
ال� ��ذي س �ي �ق��ام ص �ب��اح األح� ��د امل�ق�ب��ل
برعاية رئيس مجلس ال�ن��واب نبيه
ً
ب � � ��ري ،اح � �ت � �ف� ��اال ب��ال �ع �ي��د ال �ث�ل�اث�ي�ن
لتأسيس مستشفى الساحل ،وتحت
ع� �ن ��وان «ري ��اض ��ة ض ��د امل � �خ� ��درات».
وج � � � � ��رى اإلع � � �ل � � ��ان خ � �ل� ��ال م ��ؤت� �م ��ر

ص �ح��اف��ي ع �ق��د ل �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة في
ف �ن ��دق ال � �ك� ��ورال ب �ي �ت��ش _ ال �ج �ن��اح،
بحضور ري��اض��ي وإع�لام��ي حاشد.
وأعلن األمني العام لالتحاد اللبناني
ألل� �ع ��اب ال� �ق ��وى ن �ع �م��ة ال �ل��ه ب�ج��ان��ي
أن ق ��وان�ي�ن س �ب ��اق ال� �ف ��رق س�ت�ط�ب��ق
على املؤسسات التربوية املشاركة،
ب� �ح� �ي ��ث ي� �ت ��م ت �س �ج �ي��ل ال ��واص� �ل�ي�ن
األرب� � � �ع � � ��ة األوائ � � � � � ��ل ل � �ك� ��ل م ��ؤس �س ��ة

وتسجل نقاطهم بحسب ترتيبهم.
ث��م تحدث رئيس االت�ح��اد اللبناني
أللعاب القوى روالن سعادة ،فأعلن
اإلشراف الفني الكامل لالتحاد على
ال �س �ب��اق واع �ت �م��اد ن�ت��ائ�ج��ه رس�م�ي��ًا.
كما أعلن استعداد االتحاد لإلشراف
على أي ن�ش��اط��ات ري��اض�ي��ة تصنف
ت� �ح ��ت خ ��ان ��ة ّأم األل� � �ع � ��اب ت �ع��زي �زًا
لالنتشار الصحيح للعبة.

